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—Em primeiro 
Ingar, é de rigoroso dever ao—

Jardim das maranhenses-com muito respeito e

ar.catamonto curvar-se ante o bello sexo e todo rendi-

do beijar essas mSusinhas tão bellas. e supplicar-lhes

desculpem a f„lta que involuntariamente tem commel-

tido. E juntamente 
com igual respeito aos Srs. Assig-

nantes, pede-lhes que lhe perdoe, atteniiendo não ser

elte o culpado e fim o Edictur, a quem fortes motivos

obrigarão hir ao Interior, porem 
hoje se acha entre

nós e prometia ser puniuai como d antes.

O Jardim com muita attançSo afliança ao hello se-

xn, que choroso andava por nlo saber noticias do seo

deffensor que continuará ainda cota mais energia a

combatei' pelos seos direitos.

Hecommendamos a>>s nossos leitores a poesia que

abaixo vem estampada da Exma. ãra. D Maria Firmi-

iia dos Reis. disiíncta luterana Maranhense,

De coraçá" agradecemos á S. Exc. pela honra que

dá ao nosso J.-rnal, collabm ando-o.

litteratura
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— A NOVA SAPHO —

JRADIÇÃO (lo MUN1H»

Em quanto, 
ignora 1j# vivesie em rutuo,

Nos lares paternas 
crescia" danosa,

Epura, innocente, sensível, tiudesta

Bem como no campo tlorniuiia mimosa.

Amaste, ó Maria ! que mais dizer posso 1

Que n'alma sensível extremo é am.r;

E amor que ameniza, embelleza a existência,

Mil vezes a enche de horrendo amargor.

Novo Phaon seu amante

A' Maria abandonou;

Nova Sapho a desgraçada

Em desespero acabou.

Uma tradição constante

Esta historia transwiittio,

E sobro essa mosira pedra

Uma alta cruz 6e erigio.

E dizem que em certos dias

Pouco antes de o Sol se pôr

Ouviào-so H gemidos

E ais, que causavão pavor,

Um Sitio e Casa de campo

Ali se vêem hoje em dia,

E a cruz inda se conierva

Em memória de Maria.

O' vós, corações sensíveis

Uma lagryraa votae

A' memória da infeliz;

Vendo a cruz e a pedra,=orae !

( Conclusão.

M.

Dentro do peito geme esta alma itinlia

Lastimada e doida do impio caso,

Do sucesso cruel, e fim tão triste

Que aqui guardado estava a tal belleza.

Corte Real. Nauf. de Sepulv.

Maria, Maria 1 tão joven, 
tão linda,

Mas tão malfadada!

Tu victima ingênua do Amor, e do Engano,

luimériia sina te f<i destinada.

Tu pobre nasceste na humilde morada

D< pai» virtuosos;

A lut de seus olhos, seu mimo tu eras;

Seus dias cangados faziasdilosos.

Icatü—

UM ADEUS

Um—adeus—palavra triste e ssudnsa que separa

dous corações que se amào, duas almas quo se com-

prendem !

Sentença do destino inexorável, que corta e<peran-

ças tão fagueiras, quí- a.neia futuros tão lisongeí' os. —

O longevO ancião debruçado sobre seu leito de dor

como corpo tranzido de gellido su<k da mnrte, recos-

ta a cabeça encanecida ao coração da filha, que em

i.reve será orphS, e murmura soluçando um-adeus—

profundo como a dor que o rala, e terno coinu a vida

que vai g zar.

Entre elte e afilha querida du sua aliua, M inler-

põe o eterng siteneiç 4y turouio 1
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?<» O IAI-D1M i.iA:, Ai.AMiKNSKb,

Sobro o alentado s«pn.L o v',o „bi. ;,s ê:i
•saudado da triste orpbã e ..•ujJo-ü,, 

pt. 4 , ;ui)p.-i ião
icnifli!,.,-/>i miíero finai? oelL dwísi.•»:—£•

lagrimas encerrao um-adeus-este adeus uma—sau-
dade—duuda como o pungir do remorso, eterno como
o gemer do oeceano.

Unia mjy extremosa, que sentimento não experi-
menta ao despedir-se de seu filho predileclo, no mo-
íaenlocruel%m 

que asorie determina a separação?
Seus lábios eootrabidos 

pela dor apenas murmurão
uni—adeus—indefinivel e que só Deus sabe compra-
aender.—Tildas as dores do coração humano se acbão

rezuroidas nessa agonia 
que só uma má; poda soürer

e que se traduz por esta palavra tão simpias—adeus—
Suberois tjefíini-ja ?

Não, se vossa alma ainda foi depurada no crizol
dos sofrimentos, de vosso coração ainda virgem, nun-
ca sentio uma saudade, de vossos lábios nunca tocarão
o calix das amarguras da vida, respeitas apenas esse
—adeus—pronunciados 

pelos lábios murchos pela dor
que também ja forão rubros e frescos como a flor da
madrugada; vós nao podeis comprehende-lo, resoei-
tai-o. '

—Adeus-é a voz da saudade, o grito do desespe-
ro, o symbolo da amizade,

—Adeus—diz o moribundo ao transpor os umbraes
do Cumulo, a íormoza donzella ao estreitar nos hracó
o idolo de sua alma.

—Adeus—diz 
a lôla no seu canto mercenário 

pousando soíitaria na cumiada dos tectos e arvores.
E o sota funereo do bronze lafançando-se no ne-

gro campanario também diz—adeus.—
E o—adeus-da alma, ao seu invólucro mortal
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AO AMANHECEU E O POfi DO SOL.

Tomei a lira mimosa,

De festões, a ingrinaldei,

E puz-lhe cordas de ouro,

E teos encantos, cantei.

A sombra d'uma mangueira,

Ao nascer do grato dia,

A hora en> que a naturesa,

Toda respira alegria.

A hora do arvorerer,

Quem não sente uma affeiçJo ?

Quem não sente uma esperança,
Nascer-lhe no coração?

Foi nWhora, sob a copa

Da bella, e grata mangueira,

Que inflorei a grata lira,

A lira doce e fagueira.

Era a canção, 
que eu tecia,

Fructo de eterna saudade;

O só prascr, que me resta,
Nesta triste soledade.

0'jando .níi vi,

lOvi r>G!i tf-

j ou íciiz lui (|uo julguei,
Achar mvida primor.

Quando vi teo meigo riso,

Pelos lábios declinar,

N'um transporte indifinivel,

Eu me julgava a sonhar.

Quando depois eu te ouvia:
« E' meo praser adorar-te,

«Decaricias, de desvelos,
« Hei de meo anjo, ceroarte.

Trepidava então meo peito,
Meo coração se expandia;

Era meigo esse momento,

Táo cheio de poesia.

E foi-se o dia passando.
Veio a tarde, e a tristeza:

Murcharam a< flores da lira,

Seccaram de tibiesa.

E com a tarda esvaereo-se,

Minha risonha esperança;

Despontou-me amargo 
pranto,

Apoz penosa lembrança^

Lancei a lira por terra,

Já não tinha uma só flor«

l\n fundo peito eu sentia,

Estranha secreta dor.

E veio a noite, eu cafai

Em meo penoso scismar,

P'ra que veio uma esperança.
Meo coração embalar ?

P'ra que a lira mimosa

Tão desvelada influei 111.,

P'ra que um nome qu6rido
Ebria de amor, eu cantei 7 ! J

Ah ! esse nome querido
Murchou.se 

qual débil flor l
Essa nome ó minha vida,

Meo grato, meo terno amor.

Agora, nunca mais hei de

Repetil-o em meo cantar,

Quero tel-o na minh'alma,

Quoro-o no peito asiiar.
Guimarães, 

M." 
F. DOS REIS,

A virgem do baile.

Se os teus sorrisos erão sonhos
P ra que sorristes assim 1J

Eu a vi, meu Deus, era virgem formoza
Ta° raoiãa a donoza d'immenso valor.
Eu li em SU3 frome cas(a )âo purfl
Maga ternura 

que só diz—amor f

Mutilado
0



Eu vi de(90us lábios brotar um sorriso,

Oh! era ura p'raizo para mim vê-la assim !
Que por essa encanto de terna magia

A vida eu daria por rizos sem fim.

Eu vi em suas faces lingir o rubor

â ouvir do amor—fraze vs 
proferir

Tem puro, innocente, e ignoto a paixão
Um fiel coração 

que não >abe mentir.

Sãos olho» tão languidos são qual nivea estreüa
Luzindo tá» bella discrepto fúlgor
Ai! forão os élos que então me prenderão
Em meusspulsos lançarão cadeias d'amor!

Setembro 8—1861. j 
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ACABOU SE O DINHEIRO.

Trabalhei quarenta dias,

Deseseis mil reis ganhei:
NSo houvo parente pobro,
Todo o dinheiro 

gasioi.
O dinheiro se sumiu,

E agora amigus! fia ! fiu t

Qoando vi tanto dinheiro

Pensei que tinha um milhão;
Viva a alegria ! e agora!

Nem pataca, nem tostSo !

Triste de mim ! qUe farei»

Que remedio lhe darei l

Um exercito da amigos

Me depennava sem dó;

liraram-me as pennas iodas,

Fiquei nú e fiquei só !

H js só commigo vão

A ponas do coração.

Ja nâo tenho mais amigos,

Já ninguém tracta de mim l
Deram fim as amisades

Quando o dinheiro deu fim,
Tens dinheiro és adorado;

Si o não tens excomrcungado.

Si por meu p1 'iico dinheiro,

Dirigem-me adtilações,

Qua seria si eu tivesse

Em vez de vinténs milhCesj

Tem um agradavel cheiro

Este querido dinheiro I

Muito vale neste mundo

Quem muito dinheiro tem;
Mas quem está como eu agora.
Nao vale nem um vintém í

O rico tem alto ihrono,

E o pobre é cara de mono!
jlüíz 13 de Setembro

* "**¦ temo.

Mandamentos tias leis das moças.

1. Amar as modas sobre todas as couzas.
2." NaO jurar senaõ em vaõ.

3.- Guardar os domingos dias santos, e úteis, por
que todos saO dias do santo namoro.

4 ' 
Honrar paee mai em quanto lisonjoarem seos

caprichos.

!>.• Matar um p.ibre diabo com despresos e dos-
ens, depois de o ter feito rompor um par de solas ©

entreledo com as mais dores esporanças.
6." Guardar as cartinhas 

quo pode pilhar das amigas
1.' Furtar o .empo destinado as oecupaçOes domes-

pa!'a 0mPreg'1-l« om frivul idades, intnguinhas
murmurios etc. etc. '

8. Levantar falsos testemunhos ao padecemos que
por vir mais tarde ao-rendez vou.s - 6 erguido de ter
estado em tal part.í, e passado por tal rua.

9.- Desejar os namorados alheios, só pela triste
vaidade do se ver rodeada de adoradores.

10.- Cubiçar o vestido da visinha por ser o ulti-
mo gosto,

Estes dez mandamentos se encerras em dous: roa*
vem a saber: Coitados do, pais e pobres das mais.

[ Kntr. J

CHRONICA SEMAWARIA

—Muito amáveis leitoras do Jardim: eu vos envio

fadasV 

^ 

V 

' E"areiS Sem ',UV:da baslanle ""i-

dt VÍTmP< , 

",tHr7í,Cafl ,!o vussu Predil«o Jar-m . . Engano. 
qoando eu também fui paciente naaoçao.eu 

que ja estava morrendo 
por dar-vos trèlacm que ( valha a verdade) 

já C0(neçava lBr fer 

'

a lingna ! Ala» eis desperta hoia de sen !«tog. « Mm mab

e tu era xez de balar ura p,?íios a dizor-vos— niea cu[

VOS consagro, e affecio 
que vos dedico li-:, 

* '

sempre sopuf.ado no silencio do esquecimento

Sem duvida adornastescom vossa amável 
presença

,b 

"' p""'" de s™
lebrarao aí novenas d- Santa Severa, 

por isso ó desnecessário contar-vos se estiveraS ou naõ concorridas-
o que sempre farei por rara,, d, '
vo leitorus) 

que nas vendo nestes («gare o obieciodas suas mais caras affeiçcws, taxas immediatamen 
e afesta de raonotons, insipi.ia, etc.

E ao Ghromsta a quem nada disto eseapa desoido

:~S 
f!ÍVulli',aíes nnndannM. comobom julgador passa com iodo o gosto a fazer umes-boço de suas observações

á



. UUMM 'DAS

ÍYj ma, porem, o pitoresco largo possuio em sou

sei.) as a,ais elegantes e b.llas flores que adornaO o

jiomatieo b uquot Maranhense !

Oti! quauto invejei nesta noite a famosa penna de

Lamailine, para descrever lado o que lia de mais bello

sublime e harmonioso ! Quanto desejei o procioso pin-

cel de Miguel Anseio, para rolralar a poética scena,

sobre quem*aetuava a natureza.

Vi«0 se donzellas ostentando soberbas o diadoraa

wginal.ora sentadas «b frondozas arvores, apresen-

laudo um quaJro sublime da remota vida pastoril,

oro em turbilhão rintio e fdgando; mas esses riz >s só

dizoni candura, e esses folguedos esprossam—iiuio-

eencia.—Oli! Ia ? ! co^no está poético hoje; nada caro

estro; melhor ocea-iaO, vamos agora ao que importa:

N'uma das noites de novena guiüdo por um força

invizivel, ponde aproximar-me sem ser visto a um

circulo do moças, cujas estrepitosas gargalhadas mais

augmentar^õ-me a curiosidade.

O que será ? pergunto eu cá com os b»iões, subi-

ria altura balaO? Haverá por aqui alguma rance riig-

na da hirallidade das moças ? Algum G.sribaldi im-

jfrovisado ? Mas eis que urna moça tuma a palavra,

ouramos:

V' cê vin, D Mariqninha, nutro dia no baile aquelle

pobre Pip lel como eslava desconfiado ? Assim mesmo

aiuda tinha um pouco de carmim...

Caraiim? perguntarão as moças. Sim, aquelle que
na—Hocreativa—llioder;.õ na—cuia dos guínóos.íhe
descobrirão, o arrebique das faces ! ! !

âh ! ah i ab ! já 
>ei diz uma das moças; miribas

senhoras é o m>ço do soneto, denominado Carmim,

lambera o mesmo s quem íizaraõ este verso

. Fidalgos eri.provisados

Que tingem o rosto de carmi®,

De colleie espartilhados

Pensando—agradar—assim,

Se vive occioso o pimpào:

Caza de correcçaO.

Bravos, bravos, a p oeúza exclamaraõ as moças em

côro, bem, vamns adian.e.

Sim replicou a moça naõ pude haver maior desafo-

to ou descaramento: fullao de nós, p> otellão contra

nossos uzos quando delles se servem muitas ve/.es para
cahirem no rediculo: AppareceraÕ os nossos balõe>, já
elles uzando calças desta moda; vieraS os garibaldis,
ei-los também—garibaldinos—e atrever-se hão tam-

bem a pôr o carmim ? ! ròr que dá uma m>ça nj ul-
lima nece?sidjde, quando vè que o cszamento tarda,

e o natural naõ agrada ! [ F<va, fóra cuui o tolo, de-
vemos rt-unir um congresso, e iar-lho uma >eniença;

naõ achaCi minhas senhoras ?

Approvo a lembrança da menina, diz uma Sra, ve-

lha qua se achava também no centro (cousa infallivel)

porque o homem que se pinta de earmim quando nós
úut-as o fazemos p«.r extrema necessidade, deve para
sempre ser banido da sociedade, sentenciado fiçar sen-

ÍAÍUNiíiíí,'

tado nos bailes, e ser troteado pelos—JJrorzes Mara

nheoses—nas praça publicas da cidade.

Achamos pouco, replicaraõ as m.>ça-, em fi<n ama

nhs reuniremos congresso, e toremos D A por ad

vogada do roo# Nislo dissulv0rao~sc e u temendo qu
me vissem, e reverborassom igual sontonça á min

tratei de retirar-me lamentando o infeliz— 
quidatn í

carminada o que cahio em taea nsãos.

Morpbeo è cu/umigo Au revoir.

—— —0  

—PARODIA—

Perguntava uni sugeilo ao medico

A razafl porque occultava *

O rosto, e tremia quando

No Ceiniterio passava.

Porque muitos d'aquelÍ8s ( diz elle )
Por minha culpa ali ostaõ,

E se chegaõ a conbecer-me

Ai de mim ! .... vingar-se-haõ!

Setembro—18tíl. J. R.

LOGOGRIFO.

Quatro syüabas encerra

Este nume portentoso,

Que já deo bons calafrios,

A um monarcha poderoso.

Primeira e quarta, foi « tronco

D'umas trihus, quando Deos,

Fallavaaos filhos; de Adão,

Como tião falia hoje aos seos.

A segunda indica gosto,

Praser, affec.to, alegra,

Quom te veRdo o faz con!ente3

Sente por ti sympathia.

Terceira, e quarta contem .

Em seo collo clara lympha,

Passeia pela morada

De formosa, e branca nimpha.

Vede agora se decifras

O que fica abi descripto;

Prometto, se o decifrardes

Que vereis o nome escripío.

Guimarães— M. F. dos R/ i.

Aviso.

¦O «Jardim das Maranhenses» finaliza o sr > »,

bimestre, com o o. —por isso rogamos a»3

mui dignos assignantes que hajâu de continuar a o

tar-nus as suas valiosas assignaturas, para que naõ do

sappareça do campo um deffeasor do sexo amavt!.

MARANHÃO Typ. do — COMMERCIO — «te Augusto

cio Nunes CaíQacs—irua da Madre de Deo».—1861


